CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

ATA N.° 24

REUNIÃO ORDINÁRIA —16 AGOSTO 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°24
Aos dezasseis dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos Paços do Município,
a Câmara Municipal reuniu publicamente porconvocatória ordinária sob a Presidência do Senhor Presidente
Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto Rodrigues
Alves e os Senhores Vereadores Maria José Barata Baptista, Jorge Manuel Carrega Pio, Hugo José dos
Reis Lopes e Luisa Margarida Ventura Cardoso Comes Pereira.
Os Senhores Vereadores Cláudia Alexandra da Fonseca Domingues Soares e Carlos Barata de
Almeida, não estiveram presentes por se encontrarem em gozo de período de férias.
A Senhora Vereadora Luisa Margarida Ventura Cardoso Comes Pereira, cidadã imediatamente a
seguir na ordem da lista do Partido Social Democrata) esteve presente na reunião, nos termos do artigo
78.0 e do nY 1 do artigo 79.° da Lei n.° 169/99, de 18 de setembro.
No impedimento dos Senhores Secretários do Órgão Executivo, designados por deliberação da
Câmara Municipal de 20/10/2017, por se encontrarem em gozo de período de férias, a reunião foi
secretariada pelo Senhor Vereador Jorge Manuel Carrega Pio.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9 horas, passando a Câmara Municipal a
tratar os assuntos constantes da ordem de trabalhos.
—

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente cumprimentou todos os presentes e deu início ao período antes da ordem do dia

concedendo a palavra aos Senhores Vereadores que a solicitaram.
Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente José Rodrigues Alves: “Bom dia Senhor Presidente.
Bom dia Senhoras Vereadoras. Bom dia Senhores Vereadores. Bom dia Senhor Funcionário e Senhor
Carlos Castela. Bom dia D. Cristina. Antes de mais) quero cumprimentar o Senhor Presidente por ter vindo
de férias. De certeza absoluta, vem com o ânimo muito mais motivado. Evidentemente que as férias são
sempre importantes para todos. Desejo-lhe) um bom regresso. Depois, quero falar aqui um pouco da 81.
Volta a Portugal em Bicicleta. Com o interregno de um ano, a volta tornou a Castelo Branco, uma das
passagens obrigatórias da Volta a Portugal. Como é conhecido, o ano anterior não tivemos a volta

em

Castelo Branco, porque foi dada ênfase aos locais que tragicamente foram alvo dos incêndios de 2017—
estou a falar em relação à volta de 2018, a octogésima. Foi mais uma oportunidade de Castelo Branco
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto

Página 1/18

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
mostrar aquilo que tem, através dos programas de televisão foi um dia em cheio de Castelo Branco, num
canal de televisão. Foi uma forma de divulgar, não sáos nossos produtos, a nossa cidade, a nossa região
—

e, quero dizer que, num meio tão potencial como é a televisão, tivemos essa oportunidade e a
oportunidade foi ganha. Também, dizer que aqui nas zonas de chegada e ao longo do percurso de entrada
da volta em Castelo Branco, tivemos uma multidão imensa, como já é normal, como já é habitual. As

pessoas sentem a volta como sendo delas, em Castelo Branco. Muitas pessoas se deslocam para Castelo
Branco e também o comércio local é potenciado face a essa situação. Foi manifestado, por todos os
organizadores da volta, que Castelo Branco é uma passagem obrigatória, e não pode deixar de o ser, pelo
carinho que a mesma detém, Dizer também que, nesse fim de semana, dos dias dois, três e quatro de
agosto, tivemos várias festas populares, no nosso concelho

—

Salgueiro do Campo, Santo André das

Tojeiras. Essa foi, também, uma oportunidade para os nossos imigrantes se deslocarem ao nosso
concelho, às nossas aldeias, que ficam com muito mais bulício e é uma oportunidade de se juntarem
familiares, de se congregarem todos, muitas vezes, á volta de uma mesa, de uma bebida e de
socializarem, o que também apraz aqui registar, porque muitos dos que vivem e trabalham lá fora
fim vão também fazer crescer a nossa economia com a entrada de dinheiro em Portugal

—

—

e no

também

anseiam por esta oportunidade de estarem juntos com as famílias. Também é uma forma da Câmara
Municipal de Castelo Branco homenagear aqueles que estão fora e que um dia podem regressar e Deus
—

queira que sim, que regressem, porque também é importante que retornem à sua região, à nossa região,
ao nosso concelho. Também, realçar esta dínâmica das nossa aldeias, das festas populares e de tudo o
que tem de bom à volta destas dinâmicas, era isso que eu queda aqui expressar.”
Tomou a palavra o Senhor Vereador Hugo Reis Lopes: “Bom dia Senhor Presidente. Senhoras e
Senhores Vereadores. Funcionário da Autarquia, Senhor Jornalista e demais presentes. Hoje quero
abordar aqui um tema sobre os campos sintéticos que estão inseridos na zona de lazer da nossa cidade.
Quero referir que, pelo que tenho presenciado pelo país, é um complexo com bom nível... É utilizado por
centenas de atletas, nomeadamente, as camadas jovens dos clubes do nosso concelho... É utilizado para
vários eventos lúdicos

—

porque tem as condições necessárias para esse efeito.,. E poderïa continuar a

enumerar mais valências deste complexo, porque são várias. Mas para além disto, queria apresentar aqui
várias sugestões de melhoria para este complexo, porque penso que virão dar mais robustez ao complexo,
de modo a que fique mais capaz. A primeira sugestão passa por criar balneários e casas de banho
independentes para os dois campos de futebol de onze. Para além disso e felizmente aquele espaço tem
muito espaço livre, sugiro a criação de um campo de treino para guarda-redes

—

creio que é uma

necessidade que se sente nos treinos diários das camadas jovens que vão ali decorrendo. Outra sugestão
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que eu quero apresentar é a requalificação dos balneários atuais

—

nomeadamente ao nível da pintura, de

pequenas reparações sanitárias, iluminação penso que, neste momento, já existe ali uma necessidade a
—

este nível. Outra sugestão passa pela criação de um bar sei que existe uma infraestrutura no local, não
—

sei se é possivel utilizar a mesma, ou então utilizar um pré1abricado, para o efeito. Outra sugestão passa
pela colocação de bancos de jardim, porque nem todos os acompanhantes de atletas, ou utilizadores
daquele espaço, estão sempre a acompanhar os treinos, ou os eventos desportivos e podem estar
sentados comodamente nos bancos, a ler um livro por exemplo. Acho que seria uma mais valência colocar
estes bancos naquela infraestrutura. A colocação de mais cestos para lixo, os que existem são muito
poucos e acho que é importante a colocação de mais. Por fim, a reparação dos bebedouros de água. Os
que existem estão degradados e acho que era necessária uma reparação dos mesmos. Em relação aos
campos sintéticos, são as sugestões que eu tenho de melhoria para aquele espaço. Também quero falar
• aqui de um espaço que também é utilizado por bastantes aUetas e que é a pista de atletismo. Acho que
deve ser do conhecimento do Senhor Presidente que este mês o horário de funcionamento para a
utilização daquele espaço está reduzido, das 9 às 17 horas, inclusive para a utilização dos balneários e
dos sanitários... Simplesmente quero perguntar ao Senhor Presidente se existe alguma alternativa a este
horário que, pelo menos, foi o que eu presenciei enquanto utilizador do espaço. Obrigado. Bom dia.”
O Senhor Presidente: “Agradeço as intervenções dos Senhores Vereadores. Dizer, Senhor VicePresidente, que Castelo Branco tem tido a capacidade de organizar eventos e de se tomar, cada vez, mais
dinámico. Sobretudo, a Volta a Portugal, voltámos a tê-la e voltamos a ter um dia inteiro de televisão à
volta de Castelo Branco, valorizando aquilo que são as nossas gentes, a nossa cultura, tudo aquilo que
constitui a nossa comunidade. Mais oportunidades tiveram, mais uma vez, as associações da nossa
cidade para se apresentarem na televisão. Profissionais que se apresentaram no programa de televisão
mostraram que Castelo Branco está num rumo muito positivo, com uma dinâmica ímpar, ainda mais ligado
a todo este viver da Volta a Portugal, ligado áquilo a que nós estamos a concretizar ao longo deste mês de
agosto com as associações, que é o Verão Acontece e com tudo isto que vamos concretizado ao longo do
ano, que são inúmeros eventos

—

estava a tentar contar mas nem sequer consigo

—

de cariz nacional e

internacional que organizamos em Castelo Branco, Temos conseguido fazer toda essa dinâmica, toda
essa aposta na promoção de Castelo Branco e, ao mesmo tempo, não deixamos de concretizar um
volume de investimento ímpar no nosso concelho. Quanto às propostas do Senhor Vereador Hugo Lopes,
agradeço-as desde já. Algumas são, na verdade, de ter em conta. Vamos procurar fazer algumas, pelo
menos, que aqui estão. Relativamente à pista de atletismo, eu não sabia, mas o Senhor Vereador Jorge
Pio poderá informá-lo.”
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O Senhor Vereador Jorge Carrega Pio: Não foi até às 17 horas. A pista de atletismo, durante o mês
de agosto, está aberta até às 21 horas. Sábados, Domingos e Feriados está fechada. Durante a semana
está aberta até âs 21 horas.’
Não havendo mais pedidos de intervenções, o Senhor Presidente deu por encerrado o período antes
da ordem do dia e conduziu os trabalhos para o período da ordem do dia.
II

—

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

Ponto 1

—

APROVAÇÃO DE ATA

Foi presente, para discussão e aprovação, a ata da reunião ordinária do dia 2 de agosto de 2019 (Ata nY
23) que, posta a votaçâo, foi aprovada por unanimidade.
Ponto 2

—

URBANISMO E

OBR&s PARTICULARES

2.1. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco. Envio da
Proposta do Programa Estratégico para Efeitos de Aprovação pela Assembleia Municipal e
Proposta de Revogação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro da Cidade
de Castelo Branco Aprovado na Sessão da Assembleia Municipal Realizada em 29 de Abril
de 2016
Pelo Senhor Presidente foram presentes, a informação n.° 4281, de 01/08/2019, da Divisão de
Urbanismo e Obras Particulares e o parecer do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU)
remetido ao abrigo do oficio referência 830538 de 30/07/2019 daquele organismo, relativos ao assunto
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco. Envio da Proposta do
Programa Estratégico para Efeitos de Aprovação pela Assembleia Municipal e Proposta de Revogação do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro da Cidade de Castelo Branco Aprovado na
Sessão da Assembleia Municipal Realizada em 29 de Abril de 2016, Da informação consta o seguinte
texto: 1. Introdução. Nos termos dos números 3 e 4 do artigo 17.° do Regime Jurídico da Reabilitação

Urbana, em reunião pública do executivo, de 17 de maio de 2019, foi deliberado o seguinte: Remeter o
processo do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco para o Instituto
da Habitação e da Reabilitação Urbana, l,P., por meios eletrónicos, para emissão de parecer não
vinculativo no prazo de 15 dias; Simultaneamente com a citada remessa, submeter o processo a
discussão pública, nos termos previstos no Regime Juridico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT)

—

Decreto-Lei

ti.0

80/2015, de 14 de maio. Conforme foi referido na anterior informação do

Departamento Técnico Operacional, registada sob o n.° 2582 de 06/05/2019, o documento em análise
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integra a proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana e o Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco, pretendendo-se assim que o processo de delimitação
da ARU decorra em simultâneo com a aprovação da Operação de Reabilitação Urbana a desenvolver na
ARU. Em conformidade com o artigo 16.° do RJRU as operações de reabilitação urbanas podem ser
aprovadas através de instrumento próprio o qual, no caso em apreço, será concretizado através do
“Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco” e deverá ser aprovado nos
termos do disposto no artigo 17° do RJRU, tendo em consideração as matérias a que alude o n°2 do
artigo 33.° do referido regime jurídico, sem prejuízo do tratamento de outras matérias que sejam tidas
como relevantes. 2. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco
(PERUCCB), 21.- Pedido de parecer ao IHRU. A proposta do PERUCCB foi remetida, por meios
eletrónicos, para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, l.P., em 28/05/2019, dispondo o IHRU
de um prazo de 15 dias para emissão de parecer não vinculativo. O IHRU, através do seu ofício n.°
828211, de 05/07/2019, acusou a receção dos processos e solicitou o envio das plantas das 24 áreas de
reabilitação em formato PDF bem como 3 fotografias de cada área, para procederem à divulgação da ARU
no portal do IHRU. 2.2.- Processo de Discussão Pública. O processo da proposta do PERUCCB foi
submetido a discussão pública, nos termos previstos no artigo 89° do Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial, tendo sido publicitado através do Aviso (extrato) n.° 9766/2019, no Diário da
República, 2. Série, N.° 108, de 5 de junho de 2019, no Jornal Gazeta do Interior em 05-06-2019 e
disponibilizado na página institucional da internet da Câmara Municipal. A discussão pública decorreu
durante um período de 20 dias úteis, com início em 14 de junho e termo em 12 de julho de 2019, não
tendo sido apresentadas quaisquer sugestões, informações ou reclamações para serem incluídas no
procedimento de elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo
Branco. 3. Proposta. Face ao exposto, propõe-se que, em reunião pública do Órgâo Executivo, seja
deliberado o seguinte; Divulgar os resultados da discussão pública através da comunicação social e da
página institucional da intemet desta entidade (em wwwcm-castelobranco.pt), nos termos do número 6 do
artigo 89.° do Regime Juridico dos Instrumentos de Gestão Territorial e conforme minuta da declaração
que se anexa. Manter a proposta do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo
Branco submetida a discussão pública através do Aviso (extrato) n.° 9766/2019, no Diário da República,
2. Série, n,° 108, de 5 de junho de 2019 e remeté-Ia à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação,
em conformidade com o disposto na alinea r), do n.° 1 do artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação, conjugado com o n.° 1 do artigo 17.° do Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação. Propor à
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Assembleia Municipal a revogação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Centro da Cidade
de Castelo Branco, aprovado na sua sessão ordinária realizada em 29 de abril de 2016 e publicado

i

através do Aviso (extrato) n.° 6821/2016, no Diário da República, 2.2 Série, n.° 104, de 31 de maio de
2016, em virtude de o novo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco
abranger a área do citado Programa Estratégico de 2016. Para os devidos efeitos, informa-se que, para
conclusão do procedimento, o ato de aprovação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da
Cidade de Castelo Branco, que concretiza a Operação de Reabilitação Urbana, será publicado através de
aviso na 2.2 Série do Diário da República e divulgado da página institucional da internet desta entidade,
em www.cm-castelobranco.pt, em conformidade com o previsto no n°.5 do artigo 17° do RJRU”. Do
parecer do IHRU consta o texto transcrito: “1. A Câmara Municipal de Castelo Branco, conforme o previsto
no n° 3 do artigo 17.° do Decreto-Lei n° 307/2009, de 23 de outubro, com a redação dada pela Lei n°
32/2012, de 14 de agosto (RJRU), remeteu ao IHRU a proposta de programa estratégico de reabilitação
urbana (PERU) a desenvolver na área de reabilitação urbana (ARU) da Cidade de Castelo Branco, e ainda
a proposta de alteração á delimitação e denominação da mesma ARU, conforme previsto no artigo 13.°
dessa mesma legislação, tendo esses elementos dado entrada na Direção de Gestão do Norte do IHRU
com o n°827612 em 2019/07/01. 2. O documento agora apresentado estabelece o PERU para a execução
de uma operação de reabilitação urbana (ORU) sistemática, através de uma ‘intervenção integrada de
reabilitação urbana dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos
equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e
revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento público’. 3. O projeto para a
execução da ORU agora em apreço pelo IHRU, assim como a proposta de alterações a esta ARU,
mereceram a aprovação do executivo camarário, em reunião realizada em 2019/05/17, em que se
deliberou ainda procederá abertura do periodo de discussão pública, a promover nos termos previstos no
n° 4 do artigo 17.° do RJRU, com a duração de 20 dias úteis. 4. Considerando que este documento se
alicerça num diagnóstico rigoroso da área de intervenção, onde de forma clara fundamenta a delimitação
de uma ARU sujeita a uma ORU sistemática, de acordo com os elementos instrutórios como disposto no
n.° 2 do artigo 33.° do Decreto-Lei n°307/2009, de 23 de outubro com a redação dada pela Lei n°32/2012,
de 14 de agosto, nomeadamente: Apresentando as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização
para a ARU, enquadradas nas opções de desenvolvimento para a cidade definidas pelo municipio no
‘Plano Estratégico Castelo Branco 2030’, definindo quais as prioridades e objetivos a prosseguir no ãmbito
desta ORU; Estabelecendo como prazo de execução da ORU um período de quinze anos; Identificando
como entidade gestora o municipio de Castelo Branco; Definindo as prioridades e estabelecendo um
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programa da DRU, delimitando seis categorias de espaços urbanos estratégicos (área central, área urbana
norte, área urbana este, área urbana oeste, área urbana sul e área de localização empresarial), e
apresentando a caraterização de cada um desses espaços tipológicos e as respetivas orientações
estratégicas, sob a forma de fichas; Determinando o modelo de gestão da ARU e de execução da
respetiva CRU, que prevê a execução pela entidade gestora, no que se refere às ações no espaço
urbano, nas infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva, e ainda no apoio a particulares no
âmbito das iniciativas de reabilitação urbana de edificios e equipamentos situados na ARU desenvolvidas
pelos mesmos; Apresentando um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas
pelos proprietârios e demais titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edificios ou frações,
incentivos de natureza fiscal associados aos impostos municipais sobre o património, conforme previsto no
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF); Definindo o programa de investimento e de financiamento da CRU
através da estimativa dos custos totais de cada um dos projetos e ações a implementar, identificando
sempre que possivel as principais fontes de financiamento do Investimento público, Tendo em
consideração a coerência da proposta apresentada para a operacionalização deste PERU, o IHRU nada
tem a opor à realização da respetiva operação de reabilitação urbana (CRU). Por último solicita-se à
Câmara Municipal o envio ao IHRU, por meios eletrônicos, de cópia do Aviso publicado na 2Y Série do
Diário da República com a publicitação do ato de aprovação simultânea, pela Assembleia Municipal, da
alteração à delimitação e denominação da ARU em vigor e da respetiva CRU, conforme previsto no n° 2
1

do artigo 7.° do RJRU”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, divulgar os resultados da discussão pública através
da comunicação social e da página institucional da intemet desta entidade (em www.cm-castelobranco.pt),
nos termos do n.° 6 do artigo 899 do Regime Juridico dos Instrumentos de Gestão Territorial e conforme a
minuta da declaração que também se aprova para esse efeito.
Deliberou ainda, manter a proposta do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de
Castelo Branco submetida a discussão pública através do Aviso (extrato) n.° 9766/2019, no Diário da
República, 2, Série, nY 108, de 5 de junho de 2019 e remetê-la à Assembleia Municipal, para efeitos de
aprovação, em conformidade com o disposto na alinea r), do nY ido artigo 259 da Lei n,° 75/2013, de 12
de setembro, na sua atual redação, conjugado com o nY 1 do artigo 179 do Regime Jurídico da
Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação,
sendo que o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Cidade de Castelo Branco integra a proposta
de delimitação da Área de Reabilitação Urbana e a Operação de Reabilitação Urbana, ocorrendo a aprovação
da delimitação de áreas de reabilitação urbana e da operação de reabilitação urbana em simultâneo.
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto

Página 7/18

1

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
Mais deliberou, propor à Assembleia Municipal a revogação do Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana do Centro da Cidade de Castelo Branca, aprovado na sua sessão ordinária realizada em 29 de
abril de 2016 e publicado através do Aviso (extrato) n.° 6821/2016, no Diário da República, 2Y Série, n.°
104, de 31 de maio de 2016, em virtude de o novo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da
Cidade de Castelo Branco abranger a área do citado Programa Estratégico de 2016.
2.2. Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo
Branco. Envio da Proposta do Programa Estratégico para Efeitos de Aprovação pela
Assembleia Municipal
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n°4283, de 01/08/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, relativa ao assunto Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de
Freguesia do Concelho de Castelo Branco. Envio da Proposta do Programa Estratégico para Efeitos de
Aprovação pela Assembleia Municipal. Da mesma consta o seguinte texto: “1. Introdução. Nos termos dos
números 3 e 4 do artigo 17.° do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), em reunião pública do
Órgão Executivo, de 17 de maio de 2019, foi deliberado o seguinte: Remeter o processo do Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo Branco (PERU) para
o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, l.P., por meios eletrónicos, para emissão de parecer
não vinculativo no prazo de 15 dias; Simultaneamente com a citada remessa, submeter o processo a
discussão pública, nos termos previstos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
Decreto-Lei n°. 80/2015, de 14 de maio. Conforme foi referido na anterior informação do
Departamento Técnico Operacional, registada sob o n°2584, de 06/05/2019, o documento em análise

(RJIGT)

—

integra a proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) e o Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo Branco (PERU), pretendendo-se
assim que o processo de delimitação das ARU’s decorram em simultâneo com a aprovação da Operação
de Reabilitação Urbana a desenvolver nas ARU’s. Em conformidade com o artigo 16° do RJRU as
operações de reabilitação urbanas podem ser aprovadas através de instrumento próprio o qual, no caso
em apreço, será concretizado através do ‘Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de
Freguesia do Concelho de Castelo Branco’ e deverá ser aprovado nos termos do disposto no artigo 17° do
RJRU, tendo em consideração as matérias a que alude o n°2 do artigo 33° do referido regime jurídico, sem
prejuizo do tratamento de outras matérias que sejam tidas como relevantes. 2. Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo Branco (PERUSFCB). 2.1.- Pedido
de parecer ao IHRU. A proposta do PERU, foi remetida, por meios eletrónicos, para o Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana, l.P., em 28-05-2019, dispondo o IHRU de um prazo de 15 dias para
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto

Página 8/18

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
emissão de parecer não vinculativo. O IHRUI através do seu oficia n.° 828211, de 05/07/2019 acusou a
receção dos processos e solicitou o envio das plantas das 24 áreas de reabilitação em formato PDF bem
coma 3 fotografias de cada área, para procederem à divulgação das ARU’s no portal do IHRU. 2.2.Processo de Discussão Pública. O processo da proposta do PERUSFCB foi submetido a discussão
pública, nos termos previstos no artigo 89.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial,
tendo sido publicitado através do Aviso (extrato) n,° 9832/2019, no Diário da República1 2. Série, N.° 109,
de 6 de junho de 2019, no Jornal Gazeta do Interior em 05-06-2019 e disponibilizado na página
institucional da internet da Cámara Municipal. A discussão pública decorreu durante um período de 20 dias
úteis, com início em 17 de junho e termo em 15 de julho de 2019, não tendo sido apresentadas quaisquer
sugestões, informações ou reclamações para serem incluídas no procedimento de elaboração do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de Castelo Branco. 3.
Proposta, Face ao exposto, propõe-se que, em reunião pública do Órgão Executivo, seja deliberado o
seguinte: Divulgar os resultados da discussão pública através da comunicação social e da página
institucional da internet desta entidade (em www.cm-castelobranco.pt), nos termos do número 6 do artigo
89.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e conforme minuta da declaração que se
anexa. Manter a Proposta do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do
Concelho de Castelo Branco (que define as áreas de reabilitação urbana de Alcains, Almaceda,
Benquerenças, Cafede, Cebolais de Cima e Retaxo, Escalos de Baixo, Escalas de Cima, Freixial do
Campo, Juncal do Campo, Lardosa, Louriçal do Campo, Lousa, Malpica do Tejo, Mata, Monforte da Beira,
Ninho do Açor, Póvoa de Rio de Moinhos, Salgueiro do Campo, Santo André das Tojeiras, São Vicente da
Beira, Sarzedas, Sobral do Campo e Tinalhas) submetida a discussão pública através do Aviso (extrato)
n.° 9832/2019, no Diário da República, 2. Série, N.° 109, de 6 de junho de 2019 e remeté-la à Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovação, em conformidade com o disposto na alinea r), do n.° ido artigo 25.°
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado com o n.° 1 do artigo 17.° do
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 307/2009, de 23 de outubro, na
sua atual redação. Para os devidos efeitos, informa-se que, para conclusão do procedimento, o ato de
aprovação do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de Freguesia do Concelho de
Castelo Branco, que concretiza a Operação de Reabilitação Urbana, será publicado através de aviso na
2. Série do Diário da República e divulgado através da página insfitucional da intemet desta entidade, em
www.cm-castelobranco.pt, em conformidade com o previsto no n°.5 do artigo 17° do RJRU”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, divulgar os resultados da discussão pública através
da comunicação social e da página institucional da internet desta entidade (em www.cm-castelobranco.pt),
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto
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nos termos do n.° 6 do artigo 89.° do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, conforme
minuta da declaração que também se aprova para esse efeito.
Mais deliberou, manter a Proposta do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Sedes de
Freguesia do Concelho de Castelo Branco (que define as áreas de reabilitação urbana de Alcains,
Almaceda, Benquerenças, Cafede, Cebolais de Cima e Retaxo, Escalos de Baixo, Escalos de Cima,
Freixial do Campo, Juncal do Campo, Lardosa, Louhçal do Campo, Lousa, Malpica do Tejo, Mata,
Monforte da Beira, Ninho do Açor, Pávoa de Rio de Moinhos, Salgueiro do Campo, Santo André das
Tojeiras, São Vicente da Beira, Sarzedas, Sobral do Campo e Tinalhas) submetida a discussão pública
através do Aviso (extrato) nY 9832/2019, no Diário da República, 2. Série, n.° 109, de 6 de junho de 2019
e remeté-la à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, em conformidade com o disposto na
alinea r), do n.° ido artigo 25.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugado
com o n.° 1 do artigo 17.° do Regime Juridico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.°
307/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação sendo que o Programa Estratégico de Reabilitação
Urbana de sedes de Freguesia do Concelho de Castelo Branco integra a proposta de delimitação das
Áreas de Reabilitação Urbanas e das Operação de Reabilitação Urbanas, ocorrendo a aprovação da
delimitação das áreas de reabilitação urbanas e das operações de reabilitação urbanas em simultâneo.
2.3. Processos de Obras Particulares Despachados no Mês de Julho de 2019
Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n°4334, de 06/08/2019, da Divisão de Urbanismo e
Obras Particulares, relevando os processos de obras particulares despachados no mês julho de 2019.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 3—SERVIÇOS MUNIcIPALIZAD05 DE CASTELO BRANCO

3.1. Aquisição de Contadores de Água Fria Potável por Tecnologia Ultrassónica. Ratificação da
Deliberação do Conselho de Administração e Aprovação da Minuta de Contrato
Pelo Senhor Presidente foi presente o pedido de ratificação da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Residuos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
29/07/2019, relativa à adjudicação do concurso público, para a Aquisição de Contadores de Água Fria
Potável por Tecnologia Ultrassónica, às empresas Hubel Indústria da Água, SA, pelo montante de €
—

16.125,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e Janz

—

Contagem e Gestão de Fluidos, SA, pelo

montante de € 15.249,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e Resíduos Urbanos de Castelo Branco, tomada em
29/07/2019, relativa á adjudicação do concurso público, para a Aquisição de Contadores de Água Fria
Potável por Tecnologia Ultrassánica, às empresas Hubel

—

16.125,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e Janz

Indústria da Água, SA, pelo montante de €
—

Contagem e Gestão de Fluidos, SA, pelo

montante de € 15.249,00. acrescido de IVA á taxa legal em vigor.
Mais deliberou, dar poderes ao Senhor Presidente ou a quem legalmente o substitua para outorgar o
contrato.
3.2. Aplicação de Coimas em Processos Contraordenacionais
3.2.1. Contraordenação n.° 1212019. Iris Cardinali Unipessoal, Lda. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n,° 12/2019, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n,° ido artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Cãmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 12.° e cominada pela alínea d) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Municipio de Castelo Branco,
consta a proposta de decisão aprovada em reunïão do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, de 05/08/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n,° 12/2019,
contra o arguido ris Cardinali, Unipessoal, Lda., com morada na Rua Tenente Valadim, n.° 27, 4490-586
Póvoa do Varzim, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 23 dias do mês de abril,
do corrente ano de 2019, pelas 14:19 H eu Jorge do Rosário, funcionário, destes Serviços
Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Avenida da Europa, Circo, 6000 Castelo Branco ter a
Empresa RIS Cardinali Unipessoal, Lda., com sede na, Rua Tenente Valadim, n.° 27, 4490-586 Póvoa do
Varzim, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): No decorrer do serviço de leituras, constatou-se que o
contador com o n.° 69402, com contrato de fornecimento de água ao cliente n,° 716359, verificou-se que o
contador instalado por estres Serviços no dia 04/04/2019, no dia 23/04/2019 encontrava-se com os selos
violados e o mesmo montado ao contrário desmarcando assim a leitura dos m3 de água já consumidos. O
contador foi novamente colocado da forma correta por estes Serviços e selado.’ Pelo que ficou V, Ex,8
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto
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indiciada da prática da infração prevista na alinea e) do artigo 129 do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
publicado em Diário da República, 2.2 Série nY 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve:
Compete designadamente aos utilizadores: c) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente
dos sistemas públicos de abastecimento de água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que
vem punido nos termos alínea d) do n.° 3 do artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem:
‘Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1
250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos
proprietários de edificios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços: d) A
danificação dos contadores ou dos medidores, bem como a alteração da posição dos mesmos; (.J’.
Devidamente notificado para o efeito, por carta registada datada de 03 de maio de 2019 e rececionada a
07/05/2019, o arguido não apresentou qualquer defesa escrita. Assim sendo: 1

—

Pelo descrito no Auto de

Noticia, e provado pelos SMCB, no local em apreço aquando do serviço de leitura, o contador com o n.°
69402, contrato de fornecimento de água do cliente n.° 716359, encontrava-se com o selo violado e o
mesmo instalado ao contrário desmarcando os m3 consumidos; 2

—

O contador instalado por estes

Serviços no dia 04/04/201 9, no serviço de leitura no dia 23/04/2019 encontrava-se com o selo violado e
instalado ao contrário desmarcando assim os m3 já consumidos. No mesmo dia o contador foi novamente
instalado na forma correta e selado. II. 1

—

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os

factos constantes do auto de vistoria n.° 12/2019. 2— Segundo o artigo 57° do Regulamento dos serviços
de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco:
‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual
deve comunicar aos SMCB todas as anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água,
abastecimento sem contagem, contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. ( 3
O arguido cometeu com a sua conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilicito da sua

—

conduta como possível, não tomou as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e
leviana. A sua atuação ficou-se ao nivel do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de €
1.250,00. Remete-se a presente proposta à Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo
Branco, para efeitos de submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com
competência delegada para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima
por despacho 34/2017 do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser
aprovada, deverá o arguido ser notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for
judicialmente impugnada no prazo de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art. 59° do Dec. Lei
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto
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n.° 433/82 de 27 de Outubro); Em caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência
ou, caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco, aplicar à empresa Iris Cardinali, Unipessoal, Lda, arguida no processo de
contraordenaçâo n.° 12/2019, a coima de € 1.250,00, prevista na alínea d) do n.° 3 do artigo 89.°, por
violação da alínea c) do artigo 12°, do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e
Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.
Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
3.2.2. Contraordenação n.° 15/2019. Nilton Martins Oliveira. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 15/2019, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° 1 do artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alínea c) do artigo 12.° e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
consta a proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, de 05/08/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 15/201 9,
contra o arguido Nilton Martins Oliveira, com morada na Rua Eng.° Duarte Pacheco, n.° 20 A, 1° andar,
6000-222 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 03 dias do mês
de junho, do corrente ano de 2019, pelas 10:20 H eu Bartolomeu Serra Santos, funcionário destes
Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua Eng.° Duarte Pacheco, n.° 20A, 1° andar,
6000-222 Castelo Branco ter o Sr.° Nilton Marfins Oliveira, com residência na, Rua Eng.° Duarte Pacheco,
n.° 20A, 1° andar, 6000-222 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o
serviço de reabertura n.° 299053 ao cliente n.° 700215, com a água suspensa por falta de pagamento
desde o dia 29/05/2019, com selo n.° 42486 e a leitura de 61 m3, constatou-se que no Serviço de
reabertura o selo de fecho de água encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 62
m3. Documentado nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. ExY indiciada da prática da infração
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto
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prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e
Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.
Série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: c)
Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de
água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do
artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima
de € 250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a
prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edificios abrangidos por sistemas
públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação
dos selos do contador ou dos medidores; (
Devidamente notificado para o efeito, por carta registada
datada de 03 de junho de 2019 e rececionada a 07/06/2019, o arguido não apresentou qualquer defesa
.

escrita. Assim sendo: 1

-

Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço

aquando da reabertura encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta
indevidamente; 2- A água foi suspensa 29/05/2019, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 242175,
como valor de 31.01 €, com data limite de pagamento, 23/05/2019, rececionado no dia 03/05/2019; 3-Ao
se efetuar um serviço de reabertura n.° 299053 no dia 03/06/2019, para a morada em apreço, foi detetado
que o selo n.° 42486, que é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão da água por falta
de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de
61 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi reaberto apresentava a leitura de 62 m3. II. 1

-

Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.°
15/2019. 2 Segundo o artigo 57° do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de
-

saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O
contador fica á guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as
anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem contagem,
contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. (..j’ 3 O arguido cometeu com a sua
conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilicito da sua conduta como possível, não tomou
-

as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana, A sua atuação ficou-se ao
nivel do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente
proposta á Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de
submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada
para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017
do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o arguido ser
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto
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notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo
de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art, 59° do Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de Outubro); Em
caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério
Público não se oponham, mediante simples despacho.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos lermos do n.° 1 do artigo 919 do Regulamento
dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de
Castelo Branco, aplicar a Nilton Martins Oliveira, arguido no processo de contraordenação n.° 15/2019, a
coima de €250,00, prevista na alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.8 Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
3.2.3. Contraordenação n.° 1612019, José Luís Cardoso Martins. Castelo Branco
Pelo Senhor Presidente foi presente o Processo de Contraordenação n.° 16/2019, instruído pelos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de aplicação da respetiva coima, nos termos do
n.° ido artigo 91.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de
Águas Residuais do Município de Castelo Branco, que estipula que “a fiscalização e a instrução dos
processos de contraordenação competem aos SMCB, sendo da competência da Câmara Municipal de
Castelo Branco a aplicação das respetivas coimas”. No presente processo, fundamentado pela violação da
alinea c) do artigo 12.0 e cominada pela alínea b) do n.° 3 do artigo 89°, do Regulamento dos Serviços de
Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco,
consta a proposta de decisão aprovada em reunião do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, de 05/08/2019, seguidamente transcrita: “Por despacho da Sra. Administradora dos
Serviços Municipalizados de Castelo Branco, fundamentado na Informação/Auto de Vistoria n.° 16/201 9,
contra o arguido José Luis Cardoso Madins, com morada na Rua Professor Hugo C. Pardal, n.° 3, 7° dto.,
6000-267 Castelo Branco, foi instaurado o processo contraordenacional, porquanto, ‘aos 03 dias do mês
de junho, do corrente ano de 2019, pelas 16:47 H eu Bartolomeu Serra Santos, funcionário destes
Serviços Municipalizados, constatei, por inspeção no local, Rua prof. Hugo C. Pardal, n°3, 7° dto. 6000267 Castelo Branco, ter o Sr.° José Luis Cardoso Martins, com residência na, Rua prof. Hugo C. Pardal,
n.° 3, 7° dto. 6000-267 Castelo Branco, cometido a (s) seguinte (s) infração (ões): Ao efetuar o serviço de
reabertura n.° 299115 ao cliente n.° 6696, com a água suspensa por falta de pagamento desde o dia
29/05/2019, com selo n.° 42497 e a leitura de 1112 m3, constatou-se que no Serviço de reabertura o selo
de fecho de água encontrava-se violado e o contador apresentava a seguinte leitura, 1113 m3.
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto
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Documentado nas fotografias que se anexam.’ Pelo que ficou V. Ex.3 indiciada da prática da infração
prevista na alínea c) do artigo 12.° do Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e
Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo Branco, publicado em Diário da República, 2.
Série n.° 210 de 31 de outubro de 2018, que se transcreve: ‘Compete designadamente aos utilizadores: o)
Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de
água e/ou de águas residuais urbanas;’ Comportamento que vem punido nos termos alínea b) do n.° 3 do
artigo 89°, do referido Regulamento, que se transcrevem: ‘Constitui contraordenação, punível com coima
de € 250 a €1 500, no caso de pessoas singulares, e de 1 250 a 22 000€ no caso de pessoas coletivas a
prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por sistemas
públicos ou dos utilizadores dos serviços: b) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação
dos selos do contador ou dos medidores; (...)‘. Devidamente notificado para o efeito, por carta registada
datada de 03 de junho de 2019 e rececionada a 06/06/2019, o arguido não apresentou qualquer defesa
escrita, Assim sendo: 1 - Pelo descrito no Auto de Noticia, e provado pelos SMCB, o local em apreço
aquando da reabertura encontrava-se com o selo de suspensão de água violado e a água aberta
indevidamente; 2- A água foi suspensa 29/05/2019, por falta de pagamento do aviso de corte n.° 242140,
com o valor de 18.52 €, com data limite de pagamento, 23/05/2019, rececionado no dia 03/05/2019; 3-Ao
se efetuar um serviço de reabertura n.° 299115 no dia 03/06/2019, para a morada em apreço, foi detetado
que o selo n.° 42497, que é colocado por estes Serviços quando executam a suspensão da água por falta
de pagamento, se encontrava violado e a água indevidamente aberta, o contador apresentava a leitura de
1112 m3 quando a água foi suspensa, quando o contador foi reaberto apresentava a leitura de 1113 m3. II.
1 Pelo exposto, consideram os SMCB como provados todos os factos constantes do auto de vistoria n.°
-

16/2019. 2 - Segundo o artigo 57° do Regulamento dos serviços de abastecimento público de água e de
saneamento de águas residuais do município de Castelo Branco: ‘Responsabilidade pelo Contador. 1. O
contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar aos SMCB todas as
anomalias que verificar, nomeadamente não abastecimento de água, abastecimento sem contagem,
contagem deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outro. (...)‘ 3 - O arguido cometeu com a sua
conduta um fato ilícito censurável, prevendo o resultado ilícito da sua conduta como possível, não tomou
as devidas precauções para o evitar, atuando de forma descuidada e leviana. A sua atuação ficou-se ao
nivel do dolo. III. Assim, é proposto a aplicação ao arguido a coima de € 250,00. Remete-se a presente
proposta á Sra. Administradora dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco, para efeitos de
submissão ao Conselho de Administração e deliberação pelo Sr. Vereador com competência delegada
para instrução dos processos de contraordenação e aplicação da respetiva coima por despacho 34/2017
Ata n.° 24/2019, de 16 de Agosto
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do Sr. Presidente datado 17 de outubro de 2017. Em caso da proposta ser aprovada, deverá o arguido ser
notificado: De que a decisão se torna definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo
de 20 dias após o seu conhecimento pelo arguido (art. 59° do Dec. Lei n.° 433/82 de 27 de Outubro): Em
caso de impugnação judicial o Tribunal pode decidir mediante audiência ou, caso o arguido e o Ministério
Público não se oponham, mediante simples despacho”.
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.° 1 do artigo 91 .° do Regulamento dos
Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do Município de Castelo
Branco, aplicar a José Luís Cardoso Martins, arguido no processo de contraordenação n.° 16/2019, a
coima de €250,00, prevista na alínea h) do n.° 3 do artigo 89°, por violação da alínea c) do artigo 12°, do
Regulamento dos Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais do
Município de Castelo Branco, publicado em Diàrio da República, 2.2 Série n.° 108 de 5 de junho de 2013.
Ponto 4— DELIBERAÇÕES DIVERSAS
Despacho de Designação de Oficial Público para Lavrar Contratos nos Períodos de Faltas, Fárias e
Impedimentos dos Oficiais Públicos Designados por Despacho de 1711012017— Chefe da Unidade

de Planeamento, Promoção e Desenvolvimento Econômico
Pelo Senhor Presidente foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, o Despacho n.°
14/2019, de 7 de agosto, seguidamente transcrito: “Coronel José Augusto Rodrigues Alves, VicePresidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, em substituição do Presidente da Câmara Municipal,
que se encontra de férias e nos termos da alínea b) do n.° 2 do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro, designo o Dr. Pedro Jorge Loureiro Moreira, Chefe da Unidade de Planeamento, Promoção e
Desenvolvimento Econômico, para, respetivamente, nos termos da Lei, sirva de Oficial Público para lavrar
os contratos, nos períodos de faltas, férias e impedimentos dos Oficiais Públicos designados por despacho
do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, em 17 de outubro de 2017”,
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
Ponto 10— DIÁRIO DE TESOURARIA
Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria do dia 14 de agosto:
Operações Orçamentais
Operações Não Orçamentais

€32.742.950,57
€7.859,39

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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III PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
—

Terminada a menção aos assuntos incluidos na ordem do dia e não havendo pedidos de intervenções
do público assistente, nos termos do n° 6 do artigo 490 da Lei n°75/2013, de 12 de setembro, o Senhor

Presidente deu por encerrada a reunião.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA
E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram 9 horas e
30 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Jorge Manuel Carrega Pio, que a secretariei

O Presidente da Câmara

O Secretário
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